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Опис акта
Відповідно до ст. 3 Конституції України, ст.ст. 4, 18-1, 25, 26, 59 Закону України

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи ст.ст. 46, 266, 298
Господарського процесуального кодексу України, з метою забезпечення виконання
Меморандуму щодо вирішення соціального питания добудови та передачі квартир
інвесторам ЖК «Еврика», ЖК «Патріотика» та ЖК «Патріотика на озерах» від 07
квітня 2021 року міській раді пропонується прийняти зазначене вище рішення (далі за
текстом - проєкт рішення).



Корупціогенні фактори

1. Застосування схем розпорядження комунальною власністю поза
визначеними законодавством процедурами

Вивченням усіх документів, які наявні в публічному доступі, аналітиками
встановлено, що рішенням Київської міської ради від 31.01.2019 №3/6659 Договори
оренди земельних ділянок 8000000000:96:001:0008; 8000000000:96:001:0009;
8000000000:96:001:0010; 8000000000:96:001:0011 та 8000000000:96:001:0012 розірвано
достроково, оскільки орендар не виконав умови п. 8.4 Договору оренди, що свідчить
про неналежне виконання умов Договору та є підставою для дострокового розірвання
договору оренди земельних ділянок.

У вищевказаному рішенні як на юридичну підставу такого рішення зазначено
про порушення умов договору оренди в частині повноти здійснення орендних платежів.

Також встановлено, що Головним управлінням ДФС у м. Києві відповідно до
підпункту 78.1.12 пункту 78.1 статті 78 ПК України, проведено позапланову виїзну
документальну перевірку з питань дотримання ТОВ «Контактбудсервіс» (орендар)
вимог податкового законодавства щодо сплати орендної плати за вказані вище земельні
ділянки за період із 1 січня 2017 року по 30 червня 2018 року, за результатами якої
складено акт перевірки від 14 січня 2019 року №    12/1-26-15-14-03-04/32962703.

На підставі висновків акта перевірки від 14 січня 2019 року відповідачем 4
лютого 2019 року прийнято податкове повідомлення-рішення № 0045140305, яким
позивачу збільшено суму грошового зобов`язання по орендній платі на 22 450 716,60
грн (за податковими зобов`язаннями - 17 960 573,28 грн, за штрафними (фінансовими)
санкціями - 4  490  143,32 грн).

Орендарем було вжито заходів щодо оскарження цього повідомлення-рішення в
судовому порядку.

Проте, 27 травня 2021 року (тобто після підписання Меморандуму, зазначеного
нижче) Касаційним адміністративним судом Верховного Суду в справі № 640/12591/19
було винесено постанову, якою касаційну скаргу Головного управління ДФС у м. Києві
було задоволено, а в задоволенні позовних вимог орендаря було повністю відмовлено.
Цим рішення суду визнано наявність заборгованості перед бюджетом міста Києва,
що саме собою підтверджує порушення орендарем умов договору.

Така постанова суду є остаточною та оскарженню не підлягає.
Разом з тим, 07 квітня 2021 року укладено Меморандум щодо намірів

здійснення спільних дій по врегулюванню ситуації з продовження будівництва на
території зазначених вище земельних ділянок між:

- виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), від імені якого діяв Київський міський голова;

- громадською організацією “Об'єднання інвесторів ЖК “Еврика”,
“Патріотика” та “Патріотика на озерах”;

- Міністерством внутрішніх справ України;
- Міністерством розвитку громад та територій України;
- Службою безпеки України;
- Фондом гарантування вкладів фізичних осіб;
- Приватним акціонерним товариством “ДТЕК Київські електромережі”;
- модератор вирішення соціальної проблеми на базі Центру захисту киян;
- Товариством з обмеженою відповідальністю “Столиця груп”;



- народним депутатом України, секретарем комітету Верховної Ради
України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування,
регіонального розвитку та містобудування Ісаєнком Дмитром;

- Товариством з обмеженою відповідальністю “Гарант Капітал”;
- Товариством з обмеженою відповідальністю “Домобудівельна компанія

“Фундамент”.
Варто зауважити, що участь представників правоохоронних органів у підписанні

меморандуму, спрямованого на вирішення проблеми добудови житлових комплексів
банку “Аркада”, що не відноситься до завдань правоохоронних органів, може бути
ознакою тиску на посадових осіб з метою схиляння їх до вирішення питання в
позасудовий спосіб на користь забудовника шляхом ухвалення сумнівних з точки зору
закону рішень.

Слід зазначити, що в різних судових інстанціях наразі також перебувають на
розгляді 5 справ за позовами орендаря. Жоден із цих спорів ще не має остаточного
рішення.

Разом з тим, депутатами Київської міської ради ініційовано розгляд міською
радою зазначеного вище проєкта рішення, пунктом 2 якого вказано в усіх цих справах
відповідним посадовим особам виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) вчинити процесуальні дії спрямовані або на відмову
від скарг, або на визнання позовних вимог орендаря.

Таким чином, уповноваженим службовим особам планується надати вказівки
шляхом прийняття зазначеного вище проєкта рішення, якими в позасудовий спосіб
депутати намагаються вирішити спір, який виник з січня 2019 року.

Проте, така позиція депутатів міської ради є такою, що може спричинити
значний вплив на майнові права та інтереси територіальної громади міста Києва, з
огляду на наступне.

Так, Київська міська рада не була стороною домовленостей та укладеного
Меморандуму, а відтак жодних зобов'язань чи домовленостей на себе не брала, і,
отже, і виконувати не має.

Ініціювання цього проєкта рішення саме перед міською радою створює у
стороннього спостерігача враження особистої зацікавленості певних представників
територіальної громади міста в продовженні будівництва на земельних ділянках
комунальної власності всупереч наявного боргу зі сплати орендної плати за їх
користування в періоди існування правовідносин оренди.

При цьому, в деяких справах (наприклад, № 910/10381/20) Касаційний
господарський суд Верховного Суду погодився з доводами представників Київської
міської ради про те, що суди попередніх інстанцій, постановляючи рішення про
поновлення договорів оренди, порушили норми процесуального закону, а також
допустили неправильне застосування норм матеріального права, зокрема, Закону
України “Про оренду землі”.

У цій справі суд скасував усі рішення судів попередніх інстанцій та передав
справу на новий розгляд до Господарського суду міста Києва.

Враховуючи, що висновки суду касаційної інстанції в цій справі є обов'язковими
для інших судів при перегляді справи, вбачається, що представники Київської міської
ради не вичерпали всі можливості щодо отримання позитивного рішення в частині
визнання правомірним дострокове розірвання договорів оренди в січні 2019 року.

Також необхідно врахувати, що на момент підписання зазначеного вище
Меморандуму (07 квітня 2021 року) не було відомо про рішення, яке прийняв Верховний
суд 27 травня 2021 року, яким визнав заборгованість орендаря зі сплати орендної
плати за користування спірними земельними ділянками.



З огляду на те, що ймовірними мотивами виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) були саме рішення попередніх
інстанцій в цій справі, якими суди скасовували таку заборгованість, а остання була
єдиною правовою підставою для прийняття рішення про дострокове розірвання
договорів оренди, то вбачається за доцільне переглянути умови цього Меморандуму в
частині вжиття виконавчим органом Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) заходів у межах повноважень щодо прийняття рішень про
продовження договорів оренди вказаних вище земельних ділянок (підпункт 15.2 пункту
15 Меморандуму).

Більше того, станом на грудень 2021 року Київська міська рада позбавлена
законної можливості щодо продовження дії договорів, оскільки а) останні були
достроково розірвані й судові процеси з цього питання тривають та б) неможливо за
загальними правилами цивільного та господарського законодавства продовжити дію
правовідносин (договорів), які припинили свою дію.

Відтак, єдиним законним способом поновлення (у випадку їх дійсного
порушення) прав орендаря є виключно рішення судів, якими буде визнано договори
оренди поновленими на підставі додаткових договорів.

Отже, запропонована ініціаторами проєкта рішення схема щодо відмови від
судового розгляду зазначеного спору сприяє тому, що земля, яка перебуває у власності
територіальної громади буде надана у користування на 15 років в обхід процедур,
передбачених законодавством.

Також у разі прийняття рішення буде створено прецедент для недобросовісних
забудовників, які зможуть отримувати землю та без жодних правових наслідків
порушувати умови договорів оренди, в тому числі по сплаті орендної плати,
адвокатуючі подібні рішення як такі, що мають захистити права інвесторів.
Забудовники, маючи надприбутки зі своєї діяльності, зможуть продовжувати
порушувати законодавство, створюючи такі кризові ситуації і соціальне напруження в
суспільстві, змушуючи Київську міську раду брати на себе фінансовий тягар з її
вирішення за рахунок всіх платників податків територіальної громади.

Вбачається, що ініціатори прийняття зазначеного вище рішення обізнані з
зазначеним вище єдиним законним і можливим вирішення цього спору, а усі фактори,
що наведені вище, створюють враження про певне “підігравання” окремих депутатів
міської ради з певних мотивів, які не ґрунтуються на законі, на користь орендаря
шляхом намагання в позасудовий спосіб вирішити спір на користь не територіальної
громади міста Києва, а конкретних забудовників.

Така ситуація може бути свідченням певної корупційної складової з намаганням
підмінити собою судові органи України, враховуючи, зокрема, й те, що виконавчий
орган Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) не брав при
підписанні Меморандуму жодних зобов'язань щодо відмови від права оскарження
певних рішень судів або ж щодо визнання позову орендаря.

На цій підставі рекомендується проєкт рішення Київської міської ради “Про
вирішення соціального питання добудови та передачі квартир інвесторам ЖК
«Еврика», ЖК «Патріотика» та ЖК «Патріотика на озерах» згідно Меморандуму від 07
квітня 2021 року” не приймати.1

Зважаючи на системність проблеми на державному рівні, питання протидії
недобросовісним забудовникам та ефективного захисту прав інвесторів має бути

1 Аналітики Інституту законодавчих ідей, враховуючи неординарність цього проєкта рішення,
прийняли рішення навести в тексті висновку нетипові фактори, які не описані в Методології
проведення антикорупційної експертизи проєктів нормативно-правових актів органів місцевого
самоврядування, проте можуть свідчити про корупціогенність такого проєкта рішення.



вирішено шляхом реформи галузі та зміни законодавства, а точкове вирішення таких
питань на користь забудовників (зокрема через запропоновану проєктом рішення
схему) консервує проблему та унеможливлює системний підхід її вирішення, адже
забудовники зможуть розраховувати на вирішення питання на їх користь попри всі
попередні порушення, використовуючи для тиску на владу постраждалих інвесторів,
апелюючи до захисту їх прав.

Варіантом такого вирішення може бути спеціалізований державний фонд, який
би акумулював внески забудовників для компенсації інвесторам коштів у випадку
настання ситуації неможливості завершення будівництва. У такому випадку до фонду
би переходили права замовника будівництва за рахунок акумульованих обов'язкових
внесків забудовників та інвестиційних надходжень від їх розміщення.

Позиція стейкхолдерів

Громадська організація “Екопарк Осокорки” категорично проти прийняття
такого рішення (позиція та мотиви можливо дослідити тут
https://ecopark-osokorky.com.ua/rule-of-law/)

Громадська організація “Об’єднання інвесторів ЖК “Еврика”, “Патріотика” та
“Патріотика на озерах” просила ініціювати розгляд Київрадою даного рішення листом
від 02.12.2021, який викладено в супровідних документах до проєкта рішення
https://kmr.gov.ua/sites/default/files/4403_1.pdf
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